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Kalender aanvullingen

Alle vakanties, vrije dagen,
studiedagen, speciale activiteiten
staan op de kalender van de website.
Deze kunt u afdrukken op de
volgende manier:
U gaat naar de kalender op de
website, vervolgens ziet u onderaan
bij iedere maand, pdf maand/ jaar.
Klikt u dit aan, dan kunt u de
kalender of betreffende maand
afdrukken.

Telefoonbeleid
Wanneer kinderen een mobieltje mee
krijgen naar school, willen wij deze
niet zien onder schooltijd. Ze blijven
in de tas. Het liefst willen we dat de
mobieltjes thuis blijven, behalve als
u het echt nodig vindt.

Rapporten mee, schema
10 minuten gesprekken
Vrijdag 22 maart gaan de rapporten
mee.

Rein van Veen aanwezig op

Maandag 25 en 26 maart zijn
de 10-minuten gepland.
Het schema gaat vandaag mee.
Onderling ruilen is mogelijk,
graag zelf regelen.

Vrijdag 22 maart vanaf ongeveer
11.00 uur tot 13.30 uur.
Maandag 25 maart vanaf ongeveer
11:00 tot 14:30 uur.
Donderdag 28 maart vanaf ongeveer
11:00- 15:00 uur.

Kijkt u nog even goed op het
rooster wanneer u maandag of
dinsdag op gesprek moet!
U begrijpt dat wij graag op
tijd willen beginnen.

Te vroeg op school!!
We zien dat de kinderen steeds
vroeger op school komen. De
kinderen zijn vanaf 08:15 welkom op
school (uitzonderingen daargelaten).
Vanaf 08:15 is er immers pleindienst.

Nationale pannenkoekendag 22 maart
Wij gaan met elkaar op school
pannenkoeken eten. Er zijn al veel
ouders die zich hebben aangemeld
om te bakken. De kinderen hebben
afgelopen week een briefje mee
gehad met informatie. Wij zorgen
voor stroop, poedersuiker, bestek en
papieren bordjes. De kinderen
moeten wel zelf drinken meenemen.

Ouderavond 4 april

Excursie groep 3 en 4

Onderaan dit infobulletin “hangt”
informatie ter voorbereiding van de
ouderavond van donderdag 4 april.

Dinsdag 9 april gaan de kinderen van
groep 3 en 4 op excursie. Ze gaan
’s morgens met de boswachter op
pad! Wie kan rijden? Graag opgeven
bij juf Roelie.

Schoolvoetbal 10 april
Het schoolvoetbaltoernooi is dit jaar
op woensdag 10 april.
We doen mee met een zevental
jongens en meisjes.
Coaches zijn welkom.
Zodra het programma binnen is,
volgt nadere informatie.

Kabouterpakjes
Zijn er na de toneelavond nog
kaboutermutsen en –broekjes thuis
gebleven? Wilt u deze dan z.s.m.
meegeven naar school!!!

Verjaardag meester Henk

Blink

Dinsdag 19 maart was meester Henk
jarig! Hij werd flink verrast door alle
kinderen van de Vlinderhof! Een
prachtige bos rozen!

De kinderen van groep 5 en 6 werken
over steden. We zijn nu over de
Middeleeuwen bezig.
De kinderen van groep 3 en 4 werken
over uitvindingen.

Studiemiddag 3 april
Woensdag 3 april hebben de leerkrachten een studiemiddag. Alle
leerlingen zijn om 12:00 uur vrij.

Kijkavond 9 april
Ouders kunnen tussen 18:30 en 19:30
met hun kind mee in de klas. Het is
de bedoeling dat de kinderen de
ouders vertellen wat ze allemaal doen
op school.

Dit was de laatste verjaardag van
meester Henk op de Vlinderhof. Hij
gaat per 1 september met vervroegd
pensioen, na 40 jaar hier aan school
te hebben te staan.

Koningsspelen 12 april
We zoeken nog ouders voor de
begeleiding van deze dag! Graag
opgeven bij juf Maaike!

Schminker gezocht!
Donderdag 18 april is de feestelijke
ouderavond van groep 6 t/m 8. Wie
kan helpen schminken? Graag
aanmelden bij juf Maaike.

Oud papier, 23 maart
Zaterdag 23 maart, wordt het oud
papier weer opgehaald. Wilt u het
papier netjes ingepakt aan de straat
zetten?

Volgend informatiebulletin
vrijdag 29 maart

Ter voorbereiding op de ouderavond van donderdag 4 april as. doen wij jullie het
onderstaande ‘plaatje’ toekomen. Hierin is opgenomen wat onze onderwijsstichting
(Arcade) de komende planperiode graag wil bereiken. Wij komen hierop terug tijdens de
ouderavond.

